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PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA EMERGENCIAL 

LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ - PARÁ 

 

O projeto básico prevê a reforma do prédio para melhorias na saúde para atender a 

população com qualidade. 

  

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 

FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-

financeiro, análise e liberação das medições periódicas referentes aos serviços executados e 

encaminhamento para as demais providências objetivando a liberação do respectivo 

pagamento; 

 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, 

sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer modificação. 

 

 

1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

1.1 – Retirada de telhas de barro:  

As telhas da cobertura existente serão todas retiradas cuidadosamente através de uma guia 

de madeira de modo a facilitar o deslizamento de cada telha até o nível do solo, evitando-se 

desse modo a quebra indevida e a ocorrência de acidentes durante a operação. 

 

1.2 – Retirada de esquadria sem aproveitamento:  

Todas as portas e todas as janelas serão retiradas sem aproveitamento, devido ao estado 

precário de conservação das mesmas e as dimensões diferentes das esquadrias previstas 

no projeto para a manutenção. 

 

 

1.3 – Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora: 
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 A retirada do revestimento do piso deverá ser executada incluindo a camada regularizadora 

e a retirada do revestimento cerâmico de parede deve ser executada de maneira que 

preserve o reboco para assentamento do revestimento seguinte. Os serviços exigirão 

cuidados especiais com a direção e intensidade dos baques para evitar danos estruturais 

ou da própria parede. 

 

1.4 – Retirada de rodapé cerâmico:  

A retirada de rodapé cerâmico deverá ser executada corretamente, com todos cuidados 

deve ser executada de maneira que preserve o reboco para assentamento do rodapé 

seguinte. Os serviços exigirão cuidados especiais com a direção e intensidade dos baques 

para evitar danos estruturais ou da própria parede. 

 

2 – PISOS 

2.1 – Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) 

 

Calçamentos são elementos complementares aos serviços de drenagem, destinados a 

caracterizar os espaços adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em 

segmentos onde se torna necessária a orientação e disciplina do tráfego de pedestres, 

como canteiros centrais, interseções, obras-de-arte e outros pontos singulares. Deverá ser 

executada conforme o projeto. 

 

2.2 –Camada regularizadora no traço 1:4 

Todos os pisos com acabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento areia 

media ou grossa no traço 1:4, espessura 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o 

revestimento final obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que 

os deve recobrir. A regularização das áreas para os pisos com acabamento em argamassa 

de alta resistência será executada com argamassa de cimento e areia media ou grossa no 

traço 1:3 desempenado e com espessura de 03 cm. 

 

2.3 – Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) 

Piso cerâmico padrão médio PEI-V assentado sobre argamassa. Antes de iniciar o 

assentamento faça uma inspeção nas peças cerâmicas que serão assentadas, verificando 
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se todas são da mesma referência, tonalidade e tamanho. Respeite as juntas estruturais e 

de dessolidarização e de dilatação. Essas juntas devem ser preenchidas com mastique ou 

poliuretano ou similar. Antes de começar o assentamento planeje os recortes e a 

distribuição das peças bem como a largura das juntas. Prepare a argamassa colante pré-

fabricada de cimento colante. Aplique uma camada fina de argamassa colante (3 a 4mm) 

com o lado liso da desempenadeira proporcionando assim uma melhor aderência, depois 

utilize o lado dentado formando cordões de argamassa. Aplique as peças cerâmicas 

fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordões de argamassa. Pressione as peças com a 

mãe e bata com um martelo de borracha para esmagar os cordões e assegurar uma boa 

aderência. 

 

2.4 – Rodape ceramico h=8cm: 

Todos os pisos serão arrematados por rodapés do mesmo material do piso especificado no 

local. Os rodapés cerâmicos deverão ser da mesma linha do piso, não sendo aceito o 

recorte de peças cerâmicas do piso para serem utilizadas como rodapé. As alturas dos 

rodapés são 8cm. 

 

3 – ESQUADRIAS E FERRAGENS 

3.1 – Grade de ferro 1/2" (incl. pint.anti-corrosiva) 

Grade de ferro em metalom, com requadro, incluindo pintura antiferruginosa. Deverão ser 

confeccionadas e montadas por pessoal especializado e deverão garantir a perfeita 

qualidade do vão e terão tipo e forma, conforme o indicado em planta técnica, inclusive 

ferragens. Os perfis estruturais e contramarcos deverão ter perfeito alinhamento e não 

devem apresentar empenamento ou defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas. 

Deverá haver cuidado no transporte e montagem da esquadria no sentido de serem 

evitados quaisquer danos na superfície adonisada. Para instalação das portas deverão 

estar previstos todos os acessórios necessários a sua perfeita instalação e uso. 

 

3.2 – Ferrolho para porta e janela (média) 

 

O ferrolho deverá ter comprimento suficiente para manter a porta fixada no piso quando 

aberta, de cor semelhante às das esquadrias. 
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3.3 – Fechadura para porta interna 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e 

maçaneta do tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 

02 (duas) voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

 

3.4 – Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar 

Todas as portas serão executadas em madeira de lei             

Antes da instalação conferir se o vão está de acordo com o tamanho da porta, conferir o 

lado de abertura, conferir as informações na etiqueta do produto. 

Todos os trabalhos, serão realizados com maior perfeição, mediante emprego de mão de 

obra especializado e executado rigorosamente de acordo com o projeto. O material a 

empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 

fabricação.  

 

4 – FORRO  

4.1 – Forro em lambri de PVC 

Todos os ambientes receberão forro em PVC de 10cm na cor branca e acabamento com 

perfis e emendas tembém em PVC. 

 

5 – COBERTURA 

5.1 – CALHAS/CUMEEIRAS 

5.1.1 – Cobertura - telha plan 

As telhas do tipo Plan se apoiam sobre as ripas, e por peças convexas (capas), que apoiam 

sobre os canais. Os canais apresentam um ressalto na face inferior, para apoio nas ripas, e 

as capas geralmente possuem reentrâncias a fim de permitir o perfeito acoplamento com os 

canais. Tanto as capas como os canais apresentam detalhes que visam a impedir o 

deslizamento das capas em relação aos canais. As extremidades dos canais não podem 

ficar juntas, devem ficar a uma distância de aprox. 1” (uma polegada). As coberturas com 

telhas cerâmicas serão executadas com telhas do tipo plan de primeira escolha, serão 

postas sobre as ripas da estrutura de madeira, com recobrimento mínimo de 13,00 cm. Será 
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observado o alinhamento das fiadas e das linhas como também a homogeneização dos 

recobrimentos. As telhas devem apresentar bom acabamento, com superfície pouco 

rugosa, sem deformações e defeitos (fissuras, esfoliações, quebras e rebarbas) que 

dificultem o acoplamento entre elas e prejudiquem a estanqueidade do telhado. Tampouco 

devem possuir manchas (por exemplo, de bolor), eflorescência (superfície esbranquiçada 

com sais) ou nódulos de cal. Na avaliação da efetividade da queima e da eventual presença 

de fissuras, as telhas devem emitir som metálico, semelhante ao de um sino, quando 

suspensas por uma extremidade e devidamente percutidas. Deverão ser rigorosamente 

atendidos as recomendações técnicas de instalação do fabricante das telhas (recobrimento 

lateral, longitudinal, inclinações e montagem) e dos fornecedores das estruturas em 

madeira de lei (espaçamento de vão livre). 

 

6 – INSTALAÇÕES 

6.1 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1.1 – Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt 

As lâmpadas deverão seguir conforme indicada em projeto, as marcas conforme o projeto 

ou similar. 

 

6.1.2 – Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento 

O centro de distribuição tem que ser instalado corretamente conforme especificações do 

projeto. 

 

6.1.3 – Revisão de ponto de luz 

A instalação de pontos de luz deverá ser revisada corretamente, com o máximo de 

cuidados possíveis, para não ocorrer erros na instalação. 

 

6.2 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

6.2.1 – Revisão de ponto de esgoto 

 

A revisão de rede de esgoto é para melhoria de determinado ambiente que esteja com 

problemas na instalação. Devem ser revisadas as redes de esgoto conforme detalhamento 

específico de projeto. 
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7 – APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

7.1 – Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m 

Fornecimento e instalação de Pias aço inoxidável com 1 cuba, que deverá ser instalada 

conforme solicitação em projeto. 

 

8 – PINTURA 

8.1 – PINTURA ACRÍLICA 

8.1.1 – PVA externa (sobre pintura antiga) 

Para paredes externas utilizar pintura com no mínimo 2 demãos. Aplique com um rolo de lã 

de carneiro a tinta na cor definida pela fiscalização, duas demãos, respeitando o tempo de 

secagem entre demãos conforme o fabricante especifica no produto. 

 

8.1.2 – PVA interna (sobre pintura antiga) 

Para paredes internas utilizar pintura com no mínimo 2 demãos. Aplique com um rolo de lã 

de carneiro a tinta na cor definida pela fiscalização, duas demãos, respeitando o tempo de 

secagem entre demãos conforme o fabricante especifica no produto. 

 

8.1.3 – Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada 

Pintura com tinta esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície de metálica (metalon), 

inclusive proteção com selador (1 demão). Todas as peças metálicas antes da pintura 

deverão estar lixadas e isentas de qualquer impureza. 

 

8.1.4 – Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa 

Pintura com tinta esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície de madeira. Todas as peças 

de madeira antes da pintura deverão estar lixadas e isentas de qualquer impureza. 

 

9 – SERVIÇOS FINAIS 

 

9.1 – Limpeza geral e entrega da obra  
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A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da obra 

para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus complementos para 

retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus 

complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, 

janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela 

seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da 

seguinte maneira: 

Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em 

seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de 

metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser aplicados produtos para 

conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc. 


